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ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΚΚΚ   ΗΗΗ   ΡΡΡ   ΥΥΥ   ΞΞΞ   ΗΗΗ   

ΕΕΕκκκδδδήήήλλλωωωσσσηηηςςς   εεενννδδδιιιαααφφφέέέρρροοοννντττοοοςςς      γγγιιιααα   τττηηη   δδδιιιοοορρργγγάάάνννωωωσσσηηη   ΣΣΣχχχοοολλλιιικκκήήήςςς   ΕΕΕκκκδδδρρροοομμμήήήςςς   

 

Το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου προτίθεται να πραγματοποιήσει 5/μερη  

εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ΄ τάξης στην Θεσσαλονίκη, αααπππόόό   666---222---222000111777  (αναχώρηση 

από το Σχολείο) έέέωωωςςς    111000---222---222000111777 (επιστροφή στο Σχολείο) με τέσσερις (4)  

διανυκτερεύσεις. Αριθμός μαθητών - τριών που θα μετάσχουν ενενήντα ένας  (91). 

Αριθμός καθηγητών που θα μετάσχουν: Πέντε(5). 

Για τον παραπάνω λόγο και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ζητούμε 

κκκλλλεεειιισσστττέέέςςς    –––   σσσφφφρρραααγγγιιισσσμμμέέένννεεεςςς προσφορές από ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία που 

θα κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία 

του Λυκείου μας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. Το ξενοδοχείο να είναι στην  πόλη της Θεσσαλονίκης  
2. Το ξενοδοχείο να είναι 4 Αστέρων ή ανώτερης κατηγορίας (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ). Απαιτείται 

να υποβληθεί στον φάκελο της προσφοράς ενημερωτικό έντυπο του Ξενοδοχείου ή η διεύθυνση της 
ιστοσελίδας του η οποία πρέπει να περιλαμβάνει αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό. 

3. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι  σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια  
4. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό και ένα γεύμα από το ξενοδοχείο.  
5. Τα λεωφορεία δεν θα είναι διώροφα και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν την νόμιμη και ασφαλή κυκλοφορία τους.  
6. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη  τη διάρκεια της ημέρας, στις περιηγήσεις-

ξεναγήσεις, και γενικά σε όλες τις περιγραφόμενες στο πρόγραμμα δραστηριότητες  των μαθητών. 



7. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν  εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής της 
και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή. 

8. Στην κλειστή προσφορά, η οποία θα υποβληθεί στο Σχολείο μας, θα αναγράφεται η συνολική τιμή του 
οργανωμένου ταξιδιού και η ανά μαθητή επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Δημοτικών Φόρων, 
ασφαλιστικής κάλυψης σε επίσημη ασφαλιστική Εταιρεία, για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς 
καθηγητές για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 της 
129287/Γ2/10-1-2011 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, και όποιας άλλης επιβάρυνσης θα μπορούσε να 
υπάρξει. 

9. Το σχολείο μέσω της προβλεπόμενης Επιτροπής αξιολόγησης θα επιλέξει την 
καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την κκκαααλλλύύύτττεεερρρηηη   κκκαααιιι   ααασσσφφφαααλλλέέέσσστττεεερρρηηη 
οργάνωση της εκδρομής και την πλέον σσσυυυμμμφφφέέέρρροοουυυσσσααα   τττιιιμμμήήή. 

 

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το Σχολείο ή ο καθηγητής - αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει το πρόγραμμα της 
εκδρομής κατά την  κρίση του, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή έκβαση της εκδρομής 
χωρίς να παρεκκλίνει από τους βασικούς όρους που προαναφέρονται. 

 Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες 
λόγω πραγματικής ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) θα προβλεφθεί η  επιστροφή 
όλων των χρημάτων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

 

 

Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Αιγίου 

                                                               

Χαριτωνίδης Ευστράτιος 
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